
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno
Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mesto Komárno
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Kabátová

Telefón: 035/2851 223
E-mail: tender@komarno.sk

Kontaktná osoba pre technické veci:

PhDr. Andrej Ozimy
Telefón: 035/2851 276
E-mail: andrej.ozimy@komarno.sk

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:

 Názov zákazky:

„Obnova priestoru schodiska Dunajského bastiónu Starej pevnosti“

 Miesto dodania: NKP – Pevnosť Komárno, časť Stará pevnosť

 Druh zákazky: § 117 - zákazka s nízkou hodnotou súlade so zákonom
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka mesta.

3. Opis predmetu zákazky:

1. Predmetom zákazky je vykonať obnovu priestoru točitého schodiska
v Dunajskom bastióne NKP – Pevnosť Komárno, časť Stará pevnosť.

Obnova bude spočívať v:

- odstránení poškodených a uvoľnených omietkových a náterových vrstiev

- zakonzervovanie zachovaných omietkových a náterových vrstiev

- umelecko-remeselnej obnove oblúkového kamenného portálu

- reštaurovaní nášľapných plôch schodiska z pálených tehál (doplnenie)

- domurovaní deštruovanej časti klenby a oporných múrov pri výstupe (podľa

zachovaného vzoru)

2. Obnova musí prebehnúť podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu
v Nitre pod dohľadom reštaurátora so špecializáciou na obnovu kameňa
a kamenných prvkov.

Konzultácia ohľadne predmetu zákazky ako aj miestnu prehliadku (nutné pre
vypracovanie korektnej cenovej ponuky) je možné uskutočniť po telefonickej dohode
s kontaktnou osobou uvedenou vo výzve na predkladanie cenovej ponuky.



Termín dodania predmetu zákazky: december 2019.

3 Možnosť predloženia ponuky.

 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

4 Predpokladaná hodnota zákazky:

 Predpokladaná hodnota zákazky: 4.300,00 € s DPH

5 Podmienky financovania predmetu obstarávania:

 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.

 Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou.

 Faktúra bude vystavená po dodaní predmetu na miesto dodania na základe
preukázateľného splnenia predmetu zákazky.

 Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi.

6 Podmienky účasti uchádzačov:

 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky, vrátane fotokópie platných
osvedčení.

 Osvedčenie Komory reštaurátorov na špecializáciu reštaurovania v oblasti: S6 -
Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických
článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov
historickej architektúry

7 Náklady na ponuku:

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša
uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

8 Obsah cenovej ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom na predmet zákazky musí obsahovať:

 ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je
najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania,

 identifikačné údaje uchádzača,

 ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme.

9 Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:

- Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne na adresu:
Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno, alebo poštou na
adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno .

- Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu s označením:

„Obnova priestoru točitého schodiska v Dunajskom bastióne NKP – Pevnosť
Komárno, časť Stará pevnosť“ – NEOTVÁRAŤ.

- Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje: adresu Mesta
Komárna uvedenú vo výzve, adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné
meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača),

10 Termín doručenia cenovej ponuky:

 do 25. novembra 2019 do 0900 hod.
 Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované.



11 Kritériá a hodnotenie ponúk:

Na základe predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ zostaví poradie
uchádzačov, pričom kritériom je: najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania

12 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný
obstarávateľ zašle iba úspešnému uchádzačovi.

13 Použitie elektronickej aukcie:

nie

14 Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky podmienky
účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo
obstarávanie zrušiť v prípade ak:

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených
v tejto výzve,

- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky,

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené,

- nebude predložená ani jedna cenová ponuka.

Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto
obstarávaní.

Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu obstarávania,
verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania ďalšieho uchádzača
v poradí.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre vereného obstarávateľa
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

PhDr. Ingrid Szabó
vedúca odboru



Príloha č. 1

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno alebo názov uchádzača:        ............................................................

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ............................................................

IČO: ............................................................

Právna forma:                             ............................................................

Zápis uchádzača v Obchodnom registri: ............................................................

Kontaktné údaje uchádzača: ............................................................

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: ............................................................

Telefón: ............................................................

Fax: ............................................................

E-mail:                                                               ............................................................

V .......................................  dňa ..........................................

Pečiatka, podpis ......................................................



Príloha č. 2

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov zákazky:

Obnova priestoru točitého schodiska v Dunajskom bastióne NKP –
Pevnosť Komárno, časť Stará pevnosť

Obchodne  meno: ....................................................................

Sídlo alebo miesto  podnikania: ...................................................................

Identifikačné  údaje uchádzača: ...................................................................

Názov položky Cena v € bez DPH Sadzba DPH v € Cena v € s DPH

Obnova priestoru
točitého schodiska

v Dunajskom bastióne
NKP – Pevnosť

Komárno, časť Stará
pevnosť

V ....................................   dňa ...........................

..........................................................................
Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/poverenej

osoby uchádzača - pečiatka podpis


